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Dzieciom Siłę przeciwko szkodliwym treściom 

w internecie 

 Celem kampanii jest walka ze szkodliwymi treściami. Jej autorzy 

promują reagowanie na tego typu materiały znalezione w sieci poprzez 

zgłaszanie ich odpowiednim podmiotom. 

 W ramach inicjatywy uruchomiona została platforma internetowa 

www.zglos.to która pomoże wybrać najlepszy sposób reakcji 

na szkodliwe treści w sieci – niezależnie od tego, czy łamią one prawo 

czy nie. 

 Autorzy kampanii wskazują na różne formy szkodliwych treści, jak 

mowa nienawiści, hejt, przemoc, czy pornografia. Przybliżają 

mechanizmy ich negatywnego wpływu na dzieci i młodzież oraz skalę 

ich występowania – według badań nawet 85% Polaków ma z nimi 

styczność, jednak większość nigdzie ich nie zgłasza. 

  

Rosnący fenomen szkodliwych treści  

Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez internetu – jest narzędziem 

edukacyjnym, umożliwia kontakty z bliskimi oraz gwarantuje dostęp 



do wielu przydatnych aplikacji. Jednocześnie jest także nośnikiem 

szkodliwych, brutalnych i demoralizujących treści, które mogą stanowić 

zagrożenie i mają niewłaściwy wpływ, w szczególności na dzieci i młodzież. 

Czym właściwie są? Szkodliwe treści w Internecie to materiały, które mogą 

wywoływać negatywne emocje u odbiorcy lub które promują niebezpieczne 

zachowania. Treści szkodliwe nie zawsze łamią polskie prawo, dlatego 

nie w każdym przypadku działania mogą być podjęte przez policję lub 

prokuraturę. Szkodliwe treści obejmują szeroki zakres zachowań: od mowy 

nienawiści przez hejt, materiały ukazujące przemoc, promujące narkotyki, 

pijaństwo, samookaleczenia, samobójstwa po nielegalną pornografię, 

Według badań [1] przeprowadzonych na zlecenie BRPO i FDDS nawet 

85% Polaków ma styczność ze szkodliwymi treściami. 76% dorosłych 

badanych spotkało się w ciągu ostatniego roku z mową nienawiści i hejtem 

w sieci, 71% z treściami wulgarnymi i przemocowymi, 52% miało kontakt 

z cyberprzemocą (groźby, strasznie i szantażowanie), a 40% z nielegalną 

pornografią. 

– Uświadomienie sobie, że problem istnieje to nie wszystko – ważne jest 

podejmowanie realnych działań, ukierunkowanych na jego rozwiązanie. 

Szkodliwe treści należy zgłaszać, ponieważ może to sprawić, że nie dotrą 

one do dzieci lub dotrą do nich w mniejszym stopniu. Stąd pomysł 

na powstanie platformy zglos.to – mówi Adam Bodnar, rzecznik praw 

obywatelskich. Dopiero dzięki zgłoszeniu niepokojącej treści 

odpowiedniemu podmiotowi pokazujemy swoją reakcję – gest kciuka 

skierowanego w dół tak nie zadziała – dodaje. 

Możesz mieć wpływ i zgłaszać szkodliwe treści – #ZglosTo! 

Aż 54% osób, które natrafiają w internecie na treści przemocowe, które 

łamią prawo zadeklarowało, że nigdzie ich nie zgłasza, w tym 30% 

stwierdziło, że ich brak reakcji wynika z niewiedzy gdzie i jak zgłaszać takie 

treści. 

Dlatego, aby wesprzeć ludzi w zgłaszaniu szkodliwych treści, Rzecznik 

Praw Obywatelskich i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przy wsparciu 

partnerów uruchomiły platformę zglos.to. Na stronie w kilku prostych 

krokach można dowiedzieć się gdzie i jak skutecznie zgłosić szkodliwe, 



przemocowe treści napotkane w sieci. Jak to działa? Po odpowiedzi 

na cztery pytania zamknięte, system generuje najlepszy sposób reakcji – 

od prawie gotowych formularzy, dzięki którym można zgłosić zdarzenie 

do prokuratury, poprzez linki do zgłaszania na platformie, na której doszło 

do zdarzenia, po porady, aby porozmawiać z dorosłym, któremu się ufa, 

w przypadku osób nieletnich.  

 Nie zważając na trudności, należy reagować na rozpowszechnianie 

szkodliwych treści, jeśli spełniają one znamiona przestępstw, są 

wykroczeniami lub naruszają dobra osobiste. Od teraz mamy wszyscy taką 

możliwość 

 

 


